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Vorbe de fumoar – 26.06.2020 – Bogdan “Bobita Matilet” Mateescu este recidivist

Scris de L.J. | Data: 26.06.2020 14:43

* Judecatorul Bogdan Mateescu din CSM, zis “Bobita”, este recidivist. Nu, nu referim la vreo fapta penala, caci
pe aceasta latura Mateescu are deocamdata un singur dosar, cel in care e suspectat ca a bagat botul la
savarina (click aici pentru a citi). Recidiva se refera la relatia sa cu avocatii. Dupa publicarea de catre Lumea
Justitiei a articolelor in care am prezentat protestul fara precedent al avocatilor cauzat de actiunile si alegatiile lui
Bogdan Mateescu, secondat de Andrea Chis, ni s-a adus aminte ca nu este pentru prima data cand Mateescu intra
in conflict cu barourile. La fel s-a intamplat in 2014, cand Bogdan Mateescu (pe atunci presedintele
Judecatoriei Ramnicu Valcea si tare mieros cu Lumea Justitiei) si-a pus avocatii valceni in cap, dupa ce
conducerea instantei a evacuat mai multe spatii in care isi desfasurau acestia activitatea. Scandalul a fost
prezentat pe larg la acea vreme de Lumea Justitiei, Bogdan Mateescu reusind si atunci sa provoace
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solidaritatea mai multor barouri si chiar luare de pozitie din partea UNBR. Decanul Baroului Valcea
dezvaluia chiar ca Mateescu ar fi amenintat avocatii si cu jandarmii: “Presedinte Judecatoriei s-a exprimat
ca la ora 15 va veni cu jandarmii sa ne evacueze“.
Dar stati, ca asta este doar un episod din relatia lui Bogdan Mateescu, poreclit si “Matilet”, din cauza asemanarilor
de atitudine cu Vasilica Danilet. Tot avocatii ne-au amintit o declaratie pe care acelasi “Bobita” ar fi facut-o in
urma cu vreo trei ani: “Respect foarte mult profesia de avocat – sa stiti – la nivel teoretic. Dar nu mi se pare
normal ca un avocat, care e membru al societatii, sa aiba acces la secrete de stat”. Asa deci, Mateescu
respecta avocatii la nivel teoretic.
Va dati seama ce imagine avea Bogdan Mateescu printre avocati dupa aceste episoade. Va dati seama cat este
de “nefrecventabil” acum (ca sa folosim un cuvant pe care il uziteaza cu obsesie), inclusiv in referirile publice la
adresa noastra, desi poate oricand sa deschida dictionarul de sinonime, ca sa para mai inventiv. Este
“nefrecventabil” si pentru noi, dar suntem nevoiti sa il bagam in seama prin prisma functiei pe care o
detine. Mai ales ca acum in CSM este sef de trupa, peste Andrea Chis, Mihai Balan (zis “Balanel”, blajinul
nevestei de la DNA), dar mai nou si peste unele judecatoare despre care aveam impresia ca au oarece
mandrie si nu accepta sa fie manevrate, precum Lia Savonea si Simona Marcu. Deci, ghinon pentru “Bobita”,
va trebui sa ii acordam atentie in continuare si sa fim cu ochii pe ceea ce face prin CSM.
* Nu avem ce face, dar astazi ii dedicam rubrica “Vorbe de fumoar” in totalitate acestui “individ”, cum ar spune
Raed Arafat. Ne referim, desigur, la Bogdan Mateescu. Am primit o informatie extrem de interesanta dupa
materialele din ultimele saptamani in care am aratat ce se petrece prin CSM, informatie despre care uitasem, dar
pe care v-o prezentam astazi. Iar cu aceasta ocazie o punem in garda si pe sefa ICCJ Corina Corbu. Prin
diverse medii de prin Bucuresti - ca na, Bobita e acum baiat de Capitala - frecventate de magistrati cu
greutate in parchete si in cea mai inalta instata din tara, se vorbeste ca Bogdan Mateescu o gratuleaza pe
presedinta Inaltei Curti Corina Corbu nu doar ca ar aprecia-o din punct de vedere profesional, ci si ca este
constient de influenta pe care aceasta o are in sistem, inclusiv in CSM. Mai exact, Mateescu, zic respectivii
magistrati, stie foarte bine ca sefa ICCJ are un cuvant greu de spus in alegerea viitorului presedinte al
CSM. Si, asa cum se cunoaste, Mateescu ravneste acest post, la fel ca si partenera sa de alegatii din CSM
Andrea Chis, unul dintre cei doi fiind dat la bursa zvonurilor drept viitorul sef al Consiliului. Bine, in
paranteza fie spus, oricand exista sanse sa apara si un al treilea candidat. Revenind insa: cica acesta ar fi unul
dintre motivele pentru care Mateescu isi ia vocea afectata cand vorbeste cu Corina Corbu si chiar a sarit sa
o apare de jurnalisti, desi presedinta ICCJ nu ceruse acest lucru. Daca ne amintim, cu “deosebit respect”
vorbea Mateescu si cu fosta sefa a ICCJ Cristina Tarcea. Asadar, Corina Corbu ar trebui sa aiba mare grija si sa
nu plece urechea la tot ce ii spune unul sau altul, in speta Mateescu. Nici nu credem ca face acest lucru, avand in
vedere experienta pe care o are.
Cat despre Bobita, noi chiar speram ca va realiza ceea ce Vasilica Danilet nu a putut sa realizeze – si anume: sa
ajunga sef la CSM. Caci in final, tot la Valcea o sa se intoarca, asa cum si Vasilica s-a intors la Cluj, de unde se
afirma doar cu fel de fel de proteste, cantari si postari pe Facebook. Deci macar sa ramana in istorie ca presedinte
CSM, chiar daca asa ceva nu mai e cine stie ce mandrie, daca ne uitam cine a ocupat aceasta pozitie in trecut. Ca
sa nu mai spunem ca dupa un mandat atat de sters precum cel al Margaretei (pe numele ei si Nicoleta Tint),
venirea lui Mateescu la conducerea CSM ar insemna subiecte mai multe pentru intreaga presa. “Cu deosebit
respect”, ii uram succes domnului judecator Bogdan Mateescu!
Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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